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Die Rooi Chinese· 
Tart Amerikaners 

Die Chinese Kommu
nistiese owerheid in P e
king het Saterdag beslag 
gele op Am~dkaanse 
konsulcr e eiendom al
daar sonder om enige ag 
te slaan op die protes 
van die Amerikaansf' 
regering, het die depar
tement van buitelandse 
sake in Washington aan
gekondig. 

, Die Amcrikaanse regering 
beskou bicrdie optrede wat 'n 
skandelike oortrcding van sy 
verdragregte en van die mees 
elementere standaarde van die 
internasiona1e gebruik en ge
drag is, in 'n u iters ernstige Jig", 
lui die verklaring. 

Die Amerikancrs het besluit 
om a ile staatskantore in Kom
munist iese China tc sluit en om 
a ile s taatsamptenarc terug te 
roep na die V.S.A. 

Brittanje, wat die Chinese 
Kommunistiroe regcring reeds 
erken bet, het ingestem om 
Amerikaanse belange in China 
te bebartig wanneer die Ameri
kaanse amptenare die land ver
laat het . 

lndier Verwerp 
Empire-Republiek 

Sarat Chandra Bose, 
Ieier van die opposisie in 
Bengale, het gister 'n he-

roep op die volk van 
lndie gedoen . om die 
nuwe grondwf't te ver
werp waarkragtens lndie 
op 26 Januar ic ' n r epu
bliek binne di<' State
bond word. 

,Die konstitusionelc bclaglik
heid van 'n soewcreine dcmo
kratiese republiek binne die 
Britsc Statebond, wat net 'n an
dcr naam is vir die Britse Ryk, 
kompromiteer I ndie se socwc
reiniteit en stel sy reg van neu
traliteit in gcvaar", het hy gcse. 

Hy hct die volk opgerocp om 
'n ,sosialistiese republiek te 
stig, vry van B ritse of andcr 
buitclandse invloede." 

Geheime Besluit 
Van Kommuniste 
Op 'n gchcime kongres wat 

d ie Kommunistiese Party van 
Suid-Afrika verlede week in Jo
hannesburg gehou het, is agttv 
geslotc deure besluit om al die 
kragte van die party toe te spits 
op die vernictiging van . die 
blanke dominasie in die land, 
aldus Dagbreek. 

Die Kommunisticse Party be
skou die organisasie van die 
massa om akticwe wcerstand 
te bied as sy sterkste wapcn. 
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DR. MALAN SE. PLANNE. 
ALMAL VE.RYD E.L 

Wou H.N.P. 
Uniale 

Omskep 
Part y 

In 

Die Ieier van die H .N.P., dr. D. F. Malan, het die afgf'lope maande 
doelbewuste pogings aangewen d om d ie Herenigde Nasionalf' Party op ' n 
Uniale basis te organiseer in plaas van die huidige vier }U'ovinsiale partye 
elk m et sy eie kongres. Hier die pogings ht>t egter op ' n mi~lukking uit
geloop vanwee die teenstand wat dr. l\lalan uit die ~oordclike pr oviusie 
on dervind het, verneem Die O.B. se vertecnwoordiger in Johannesburg. 

Dr. 1\fulan bet bierdie pogings 
a angewe n<l omdat by die teen
s tand wil oorbrug wa t hy dik
wels uit T ra nsvaal ondervind 
wanneer by besig is om stote 
op d ie politieke skaakbord t e 
waag. Dit was egter u it die
selfde oord wat die H.N.P.
leier teenstand ondervind het 
vir sy Uniale pla n omdat d ie 
Transvalcrs besef het dat dit 
'n poging is om hulle invloed en 
seggenskap in te kort. Hulle 
weet dat hulle in 'n gcsament
like kongres die onderspit sal 
delf teen die mecr gcmatigde 
partygenote van Kaapland en 
die Vrystaat. 

SAME WERKING 

Terselfdertyd het dr. Malan 
in gedagte gehad die uitskake
ling van die leierskapstryd 
binne sy party se geledere deur
dat samewerking met ander 
groepc deur so 'n stap moontlik 
gemaak kan word. Dr. Malan 
glo dat hy amulgamas ie met die 
Af rikanerparty Oil een Uniale 
Kongres van sy party kan deur
dryf maar by weet <lat by dit 
nie op vier provins iale kongresse 
van sy party knn doen nie. 
Nou weet hy egter dat hy dit 
gladnie kan deurdryf nie. 

GESA~IENTLIKE KOUKUS 

Verneem word dat dr. Malan 
as nuwc pla n voorgestel het dat 
mnr. N. C. Havenga, Icier van 
die Afrikanerpa rty, die parle
mentcre Ieier van die Regering 
word om sodoende sy eie taak 

ligter te maa.k en hom meer 
geleenthcid vir bclcidsakc te 
gee. Hierdie plan sou egte r die 
einde moes meebring van twee 
regeringskoukusse in die volks
raad. Dit is dadelik ingesien 
en derbalwe bet ook bierdie 
plan teenstand ondenind in 
&ek ere kringe - boewel JJVlr. 
H n.venga in die verlede as pa r
lemente re Ieier opgetree bet in 
die afwesigbeid ' 'an die Eers te 
l\l inister. 

STRUIKELBLOK 

Laasgcnoemde idee bet vera! 
in onguns geraak na die gesa
mentlike verklaring van dr. 
Malan en mnr. Havenga oor die 
k leur lingkicserslys. Transvanlse 
volksraad<,lede sowel as voor
sitters van partytakke maak 
geen geheim <laarvan nie da t 
bulle liewer nou 'n einde nan 
die H.N.P.-A.P.-koaliJjie wil sien 
aangesien bulle meen dat mnr. 
Havenga se bouding 'n struikel
blok is in die pad van npart
hei<L Die Transvaler, H.N.P.
mondstuk in Transvaal, ontvang 
gedurig bricwe van sy lesers wat 
beswaar maak teen die voort
setting van die koalisie. Hierdie 
br iewe geniet voorrang in die 
koera nt. 

UITGESTEL 

Hierd ie ontevredc !cdc sal eg
ter gedurende die aanstaande 
sitting van die parlement gepaai 
word met wctgcwing vir aparte 
woonbuurtes en bevolkings
registrasie. 

Nadat ul die p lanne van dr. 
1\la lan veryllel i 'l, het hy hom 
berus in die onvermydelike. Hy 
het egter die om·ermydelike vir 
een jnar u itgesh•l ooreenkom
s tig die bepulings van die 
1\lalan-Havenga '\erklaring. 

Die Oorlog Vir 
Kapito/isme 

Die H ertog van Bedford in sy 
,Notes and Comments" s tip drie 
uiters belangrike fei te aan in 
verband met die totstandkoming 
van die Tweede \Vereldoorlog: 

1. Mnr. Chamberlain en die 
Britsc departement van Buite
landse Sake bet in 1939 teenoor 
Hitler onderneem om pogings in 
tc stel om oorlog te vcrhoed in
dien Duitsland die kapitalistiese 
stelsel sou aanvaar. 

2. Daarteenoor het Adolf Hit
ler ook pogings tot vermyding 
van oorlog beloof indien <a> 
Duitsland toegelaat word om 
haar Ruilhandel stelsel te ont
wikkcl; en (b) sommigc kolo
nics aan haar tcruggegce word. 

·3. 'n Paar jaar later het mnr. 
Churchill vergcscl van Sir Mon
taquc Norman, gocwerneur van 
die Bank van Engeland, vir 
mnr. Roosevelt op die Atlantie-
se Oseaan ontmoet en is oor
eengekom om enduit te vcg vir 
die behoud van die kapitalistiesc ·~ 
stelsel. 

Verskille Tussen A.P. En B.N .P ~ Min. ·Havenga 
Voor Kiesers 

Slegs Tydelik Bygele 
Toekoms {'log Onseker 

1\lnr. N. C. Havenga, Ieier van die Afrikanerparty, het 
n rlede week 'n reeks vergaderings in sy kiesafdeling, 
Ladybrand, toegespreek. Die hooftema van sy toesprake 
was die land se ekonomiese posisie en die stappe wat deur 
die regering gedoen word om die land oor die moeilikhede 
been te help. 1\lnr. Havenga bet ook verwys na sy Party 
se standpunt ten aansien van apartheid, na die verskille 
tussen die bondgenootpartye, en na die onsekerheid oor 
die toekoms. Hy bet egter ondersteuners van die A.P. en 
die H.N.P. aangeraai om die belangrike verskille tus<ten 
die partye tydelik te vergeet en met mekaar saam te werk 
in belang van die land. 

, Daar is verskilpunte tussen 
dio Nasionalc Party en die 
Afr ikanerparty oor sommige be
langrike vraagstukke, maar d ie 
Eerste Minister, dr. D. F. Malan, 
en ek het bcsluit om ooreen te 
kom oor hierdie vra.agstukke en 
om nie hicrdie verskilpunte in 
die onmiddellike toekoms te for
seer nie", bet mnr. Havenga ge
se. 

W£RELDl\IEl\"1NG 

gCigec het nie, vera! met die oog 
op die wercldmening en bc
staandc toestande in hlcrdie 
land", het m nr. H avenga voorts 
verklaar. 

, 1\let die wereld-mening teen 
ons, is <lit n ie verstandig of 
prakties, op hierdie stadium, om 
enige van die r egte wa t aan die 
nie-blankes gcgee is, weg t t'l 
neem nie." 

Dit, bet hy gese, is een van 
die vornaamstc redes waarom 

,Hoewel die Regering nie be- by, as Icier van die Afrikaner
reid is nie om verdere politiek e pa r ty en dr. Malan, as Icier van 
rcgte aan die nic-blankes toe die Nasionale Party, onlangs 
tc ken, wat die posisie van die besluit het om nie die kwessic 
blanke man in Suid-Afrika ver- • van Kleurlingstemreg op die 
der in gevaar sal stel, moet ons I buidlge tydstip tot finaliteit tc 
ook nle dit ·wegneem wat ons bring nie. 

TOE KOMS ONSEKER 

Die gesamcntlike ooreenkoms 
t usscn die Afrlkaner-party en 
die Nasionale P arty wat on
langs gepubliso~r is, bet baie 
duidelik verklaar ,dat geen 
wetgewing betrcffende die pia
sing van Kleurlingc op apar te 
kieserslyste gedlirende die aan
staande parlemcntsitting inge
dien sal word nie," het hy gooe. 

, Die ve rklaring verwys spesi
fiek na die volgen<le sitting van 
<lie Parlement en ek kan nie op 
h ie rdie stadium sii watter s tappe 
ons na. die , ·erstryking van 
daardie tydperk in verband met 
hierdie saak sal doen nie. 

,,Dit hang volkome \an die 
Eerste lliniste r af of by wil 
voortgaan met die ooreenkoms 
oor hierdie v raags tuk, !OOOS in 
d ie gesamentlike verklaring ge
st.ipuleer, en of hy verlang om 
dit op <lie een of ander tyd in 
<lie toekoms te beein<lig." 

VRAE 

Ten antwoord op 'n vraag of 
die Rcgcring voornemcns is om 
sy apartheidswetgewing gedu
rende d ie aa nstaando pa rlc
mentsitting deur te voer, het 

mnr. Havenga gesc: ,Ek weet 
nic na watter spesifiekc aspek 
van apartheid u vcrwys nie." 

'n L id uit die gehoor : .,Ek 
bcdoel of die K leurlingc op 
aparte kicscrslyste gcplaas gaan 
word?" 

Mnr. Havenga: ,Ek wil u 
g raa.g verwys na die vetklaring 
wat dcur d r. Malan en myself 
uitgorcik is waarin verklaar 
word dat hierdie v raagstuk nio 
gedurende die volgende sitting 
te bcrde gebring sal word n ic." 

Op die vraag waarom daar 
besluit is om hierdie saak tc 
vertraag, hct mnr. Havenga ge
se: ,Die Nasionale P arty en die 
Af r ikaner-party stem nie oor
een oor sekere punte nie en een 
kan nic wctgewing aanneem 
sonder die samewerking van d ie 
a ndcr nie." 

Op vrae wa t b ierdie verskil
punte is, wou mnr. Havenga nie 
antwoord n ie. 

DR. MALAN TELEURGESTEL 

Na aanleiding van die vrae 
wat aan mnr. Havenga gestel is, 
skryf die Volksblad, die H.::'~.P.
koerant in die Vrystaat: 

, Minister N. C. Havenga is 
giste raand in sy kiesafdeling 
gevra waarom die wetgewing in 
verband me~t die plasing van die 
Kleurlinge op 'n aparte k iesers
lys vertraag word. 

,,Die vraesteUer bet die vraag 

gestel nil' om<lat b y n ie geweet 
bet wat d ie redes is nie, maa r 
omdat by in werklikbeill uiting 
aan sy teleurstelling wou gee. 

,.Saam met die vraesteller is 
daar 'n groot dccl van die volk 
wat net so tel<'urgestel is. Ook 
dr. Malan wat bepaalde stappe 
in verband met die Kleurlinge 
in die vooruitsig gestel bet, is 
teleurgestel." 

SAPPE IS BEKAF 

Die Vadcrlaml skryf <lat die 
,Sappe baie bl'lcaf is." Bulle 
het 'n , born" vl'rwag <"n koe
rantmanne van die V.P.-pers 
was byderban<l om d ie ,born" 
oor te sein. Niks bet egter ge
beur nie. 

Die Suiderstem mccn dat mnr. 
Havenga se uitsprakc oor land
sake anders is as die van sy 
H.N.P.-kollegas in die kabinet. 
Die blad se : 

,.Wat mnr. Havenga byvoor
beeld oor die goudmyne, Qor 
ekonomiese sake in die alge
mcen, oor die regte van die nie
blankes en oor dio Unic en die 
wercldmening te se het, vcrskil 
fundamenteel van die vcrkla
rings wat dr. Malan en sy andcr 
Ministers gedurende die afgclo
pc jare oor dieselfde sake gc
doen hct. Die verskil is die 
tussen olic en water en hoe 'n 
mons hulle ook al probeer saam
stcl, bulle mcl'l.g eenvoudig nie. 
Die otic dry! altyd bo en die 
water bly onder." 
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TOEKOMSTIGE 
VERKIESINGS 

Sedert die vroegste dae van die beweging se bestaan het 
die Ossewabrandwag ten aansien van sy verhouding tot 
mede-Afrikanerorganisasies twee eenvoudige stellings 
neergelc. 

Die eerste: Die Afrikanervolk leef tans in die oor
gangsperiode tussen die ou bedeling van vergange se dac 
en die nuwe bedeling "-'at ten voile gaan ontplooi in die 
tweede helfte van die twintigstc eeu. Die Ossewabrandwag 
is die nuwe politieke organisasie , ·an die Afrikanervolk van 
hierdie eeu. Die beweging is in hierdie eeu geskep en 
gevorm vir hierdie eeu. Dit Ie die historiese taak op die 
os .. ewabrandwag om daar<lie staatkundige, ekonomiese en 
maahkaplike h ervormings teweeg te bring wat die oorgang 
uit die ou na die nuwe bedeling sal bewerkstellig. 

BEIIOUD VAN IDENTITEIT 

Die tweede: lndien die Ossewabrandwag en sy lede met 
rus gelaat word om onbclemmerd voort tc gaan met die 
uitvoering van hul historiesc taak is dit moontlik vir indi
viduele lede van die Ossewabrandwag om in goeie trou saam 
te werk met die nasionaalgesinde politieke partye van die 
ou bedeling ten einde by verkieslhgsgeleentbede toe te sien 
dat die mag gegee word aan daardie politieke partye wat 
minder volkskadelik is as hul teenstaanders. 
. Maar dan moet hierdie politieke partye vanselfsprckend 
nic hul mag gebruik om die Ossewabrandwag te dwars
boom nic. 

Hierdic twee st~llings is deur die O.B.-Jeier pittig saam
gevoeg in die aanbod: Samewerking met beboud van 
identiteit. 

Trouens dit is op hierdie grondslag wat Afrikaner
samewerking in 1941 op die eenheidskongres in Bloem
fontein bcwerkstellig is. 

HE6STEL VAN DIE SAliEWERKING 

Maar later het die Herenigde Nasionale Party 'n 
jaloerse vyandiggesindbeid teen die opkomende Ossewa
brandwag begin ontwikkel; die samcwerking met die Osse
wabrandwag geheel-en-al verbreek; en met tocncmende 
onverbiddelikbeid die cis gestel dat die O.B. Of moet dood
gaan Of stom moet word. 

Die O.B. het egter sy twce eenvoudige stellings 
gehandhaaf. 

En , ·ir heelwaf jare het die O.B. sy voorligting en aksie 
ingerig op die herstel \an die verbreekte samewerking oor
eenkomstig die aanbod van samewerking met behoud van 
identiteit. 

Die IIerenigde Nasionalc Party het egter die aanbod 
enersyds verwerp en andersyds verswyg. En dit het gelyk 

. asof daar geen hoop is om die Afrikanersamewerking te 
herstel nie. 

Toe het die Afrikanerparty op die toneel verskyn. Hier
dic party het O.B.-lede uitgenooi tot intieme samewerking 
met behoud van - identiteit en die party het ook 'n bond
genootskap met die Herenigde Nasionale Party aangegaan. 

Nuwe hooJ) }let opgeflikker en dit het werklik gelyk 
asof Afrikanersamewerking herstel gaan word via die 
Afrikanerparty. 

IIOOP VERYDEL 

Hierdie hoop is egter vcrydel toe die Hcrenigde Nasio
nale Party vyandskap teen die O.B. ook binne die Afri
kanerparty ingedra het en botweg geweicr bet om die O.B.
lede van die Afrikanerparty as deelgenote van die A.P.
H.N.P.-bondgenootskap te erken. 

Die onhou<lbare posisie het derhalwe ontstaan dat die 
meerderheid van die lede van die Afrikanerparty (wat ook 
O.B.-lede is) deur die bondgenootparty as vyande beskou en 
behandel word. Ongelooflik soos dit mag klink is dit tog 'n 
feit dat die ll('renigde Xa.,iouale Party bereid is om Hewer 
die bondgenootskap met die Afrikaner1)arty te vertroebel 
(soos in di(' J)roviusiale verl(iesings gebeur het) as om met 
die O.B.-lede \au die Afrikanerparty saam te werk. 

BI';LEID OXWERKLIK 

Hoewel die uitslae van die provinsiale verkiesings die 
noodsaaklikheid van Afrikanersamewerking bewys het 
indien vcrkiesingswelslac behaal wil word, en hoewel die 
Ossewabrandwag vir die daaropvolgende nege maande voile 
geleentheid aan die Herenigde Nasionale Party gegee bet 
om sy vyandskap te staak, bet die Herenigde Nasionale 
Party onvoorwaardelike oorgawe gecis. Ossewabrandwag 
delenda est! 

Die tyd het derhalwe aangebreek dat die Os.,ewabrand· 
wag die f('it moet aanvaar dat die Herenigde Nasionale Party 
euige ''orm van samewerkiug met die Ossewabrandwag 
weier. In die lig van hierdie weieriug is dit duidelik dat die 
,·oortsetting ,·an 'n beleid wat ingerig is op die heN.tel van 
samewerking onwerklik is en aileen tot frustrasie lean lei. 

\VAT NOU GEDOEN 

Insoverre die Ossewabrandwag sedert 1941, en weer in 
19!7, toe O.B.-lede by die Afrikanerparty aangesluit bet, 'u 
beleid gevolg het wat samewerking ten doel gehad bet, moet 
dit erken word dat sodanige beleid misluk hef:.....-{)mdat niks 
en niemaud, nie eens harde verkiesingsfeite of mnr. 

(vervolg in volgende kolom) 

DIE. VONNIS TE.E.N 
VON MANSTE.IN 

(JI an Ons Korrespondent in Duitsland) 

Die Brilbe 1\lilitcre 
Hof het die Duitse v.-ld
maarskalk, Fritz Erich 
von Manstein, op 19 
Desember in Hamburg 
skuldig hevind op nege 
van ·die scwentien aan
klagte teen hom. Die 
62-jarige generaal is 
sedertdien na die gevan
genis van W erl by 
Ha1nn1. geneem waar ook 
generaals Kesselring en 
Falkenhorst opgcsluit 
word. 

VRYGESPREEK 

Von Manstein is vrygespreek 
op agt aanklagte en wei op 
klagte een tot drie, wat betrek
king het op die mishandeling 
en moord van 'n groot aantal 
Poolse burgers; op klag ses wat 
hom tot verantwoording geroep 
het omdat hy Sowjetse krygs
gevangenes sou gebruik bet om 
dwangarbeid vir die Duitse 
weermag te verrig; op klag nege 
botreffende ·die sogenaamde 
,taakmagte"; op kla,g elf wat 
die verantwoordelikheid vir die 
mlsdade van die geheime polisie 
op hom wou plaas; op klag 
twaalf, vir aansporing tot on
menslike dade teen Jode; en op 
klag veertien vir die moord op 
Sowjet-burgers wat onder ver
denking van 'n strafbare mis
daad gestaan hct. 

SKULDIG BEVTh'D 

Von Mansteo:n is skuldig be
vind op klag vier: onmenslike 
behandeling van krygsgevange
nes; op klag vyf: doodskiet van 
Sowjet-bensoppers; op klag 
sewe: oplegging van dwang
arbeid aan Sowjet-krygsgevan
genes vir gevaarlike en verbode 
werk, wat die veldmaarskalk 
sou gemagtig of toegolaat het; 
op klag agt: die sogcnaamde 
,kommissaris-bevel", betrC>ffen
de die bevel wat die veldmaar
skalk sou gegee bet om die 
Sowjet se politieke kommi~saris
se by die troepemagtp dood te 
skiet; op klag tien: verant
woordelikheid vir die massa
moorde op Jode wat die ,Taak-

(vervolg van vorige kolom) 
Haveuga nie, die Herenigde 
Nasiouale Party tot samewer
king met die Ossewabrand
kan beweeg nie. 

Wat staan die O.B. onder 
hierdie omstandighcde te 
doen? 

Die antwoord is vauself
sprekend. Of die O.B. moet 
die uitvoering van sy hist{)
riese taak staak en doodgaan 
Of die O.B. moet voortgaan 
om sy taak te volbring-met 
dankbaarheid teenoor die
gene wat met hom wil saam
werk en met 'n skoueropha· 
ling vir diegene wat weier om 
met hom saam te werk. 

VERKIESINGS 

By gebrek aan samewer
king met die grootste nasio
naalgesinde politieke party 
moet die vraag pertinent ge
stel word: Wat gaan die 
O.B. by verkiesingsgeleent
hede doen? 

Sal die O.B. selfstandige 
' 'erkieslngsaksie onderneem '? 

Die antwoord OJ) hierdic 
\'raag sal cers l!egee kan 
word wannf'er dit bekend 
word of die Afrikanerparty, 
met wie die Ossewabraudwag 
nog steeds hartllk saamwerk, 
aan O.B.-lede die geleentheid 
gaan bied om \-ir Afrikaner
partykandidate te stem by 
toekomstige ,·erkiesings, 

mag D" sou uitgevoer het en wat 
Von Manstein sou toegelaat bet; 
op klag dertien: doodskiet van 
gyselaars; op klag vyftien: 
dwangarbeid van Sowjet-bur
gers vir Duitse militere dienste; 
op klag sestien: deportasie van 
Sowjet-burgers vir arbeid bui
tekant hul land; en op klag se
wentien: uitvoering van die be
vel insake ,geskroeide aarde" 
by die terugtog uit Sowjet
Rusland. 

POLISIEVERSTERKINGS 

Op die dag wat Von Manstein 
gevonnls sou word, het lang rye 
belangstellendes voor die hof
saal tougestaan vir 'n plek in 
die saal. Polisieversterkings is 
aangebring om die menigte te 
beheer. Toe dio 62-jarige veld
maarskalk dio bofsaal binnekom 
het hy met 'n glimlag vir sy 
vrou geknik en toe sy plek in 
die beskuldigdebank ingeneem. 
,Drie, hoogstens vier jaar", hct 
die aanwesiges onder mekaar 
gegis oor die vonnis. Toe het 
dit meteens dood'>til geword in 
tlie hofsaal. Die oomblik het 
anngcbreek dat Engelancl von
nis sou fel oor die ,bekwaamste 
Duitse genernal" (soos <lie 
Engell>e militttre deskundige en 
!.krJwer Liddle Hart vir Von 
Manstein genot>m het) en oor sy 
V('ldtog tet>n Sowjet-Rusland. 
Von Manstein het opgestaan; 
die koptelefoon aan sy regteroor 
gehou torwyl sy gewonde lin
kcrarm onbeweeglik langs sy sy 
gehang het. Bebeersd en kalm 
het hy die vonnis aangehoor 
wat deur luit.-genl. Simpson 
voorgelees is. Nadat die vonnis 
gespreek is, het die polisicwag 
hom beduie om die hofsaal te 
verlaat. By die deur ho~ die 
generaal cenkeer omgekyk, sy 
starre blik vir enkele oomblikke 
op sy vrou gevestig, en toe ver
dwyn. 

OORLOG SONDER W ET 

Dit was die Britse generaal 
Montgomery, wat eenkeer die 
sarkastiese opmerking gemaak 
het dat 'n generaal in die toe
koms nie meor kan bekostig om 
'n oorlog te verloor nie, want 
dan loop hy gevaar om as mis
dadiger opgebang te word. Dit 
was sy onderskikte, luit.-genl. 
Simpson, wat in die Hamburgse 
Hofsaal, met die vonnis teen 
Von Manstein sy hoi'r offisier 
se opmerking grillig bevestig 
het. Hierdie vonnis het hoege-

naamd geen rekE•ning gehou met 
die stelling van die verdediging 
nie dat bandbawing van die 
,volkereg" in 'n oorlog teen 
Sowjet Rusland totaal onmoont
lik is. In die vonnis het die 
teorie getriomfeer oor die werk
likheid wat Von Manstein en 
die Duitse soldate, aan eie lyf, 
in hul veldtog teen Sowjet
Rusland ondervind het. En nie 
net hulle nie, maar ook die dui
sende krygsgevangenes in Sow
jet-Rusland en die menigte 
vlugtelinge uit die Ooste. Hulle 
o.lmal kan getuig van die af
skuwelike metodes wat die kom
muniste selfs teen vrouens en 
kinders gebruik in oorlog en in 
vrede. 

Wat sou die Britse generaals, 
ln 'n oorlog teen Rusland, ge
doen bet as bulle, soos Von 
:\fnnstein, m ot>'! kies tussen die 
teorie van die ,volkereg" en die 
werklikheid van Sowjet-Russie
se oorlogvoering sonder wet? 
In Hamburg het dit maar net 
gegaan oor die lot van een be
Janrde Duitse generanl; nie oor 
die lot van die Britse leer nie -
ten minste nog nie! 

GESKROEIDE AARDE 

Dit is opvallend dat die bulte
landse pers weinig aandag ge
skenk bet aan die sewentlende 
klag teen Von Manstein: uit
voering van die bevel geskroeide 
aarde. Dit is amper nie eers 
genoem nie. Dit is egter ver
staanbaar want niemand wil 
immers aan die geskroeide aar
de van Duitsland herinner word 
nie - vera! nie aan Dresden nie, 
waar binne enkele ure, nie een 
militere tlocl nie, maar 'n fraai 
ou kultuurstad van honderd
duisende mense - waaronder 
duisende vlugtelinge uit die 
Ooste - in puin gele is en die 
vlamme ten prooi gegee is. 

As die oorwinnaars hoop dat 
hul vonnisse Duitsers geleer bet 
om in terme van reg en van 
volkereg te dink, dan is bul 
hoop miskien nie beskaamd nie. 
Want so ver verwyder van reg 
en van volkereg is die vonnisse 
van Neurenberg en Hamburg 
dat dit by die Duitsers 'n hun
kering na reg en volkereg op
gewek het. Die Engelsman 
Paget, die verdediger van Von 
Manstein het daaromtrent gese: 
,Dergelike vonnis'le, soos wat in 
Neurenberg gefel is, bet met 
clie volkereg niks te doen nie, 
omtlat dit slegs op die verloor
der van toepassing is." 

Die Parlement Open 
Sal Door Batter-en-Brood 

Wetgewing Wees? 
Die derde sitting van die tiende parlement van die Unie 

\an Suid-Afrika sal Vrydag, 20 Januarie, amptelik deur die 
Goewerneur-generaal geopen word. 

In die troonredc sal die Goe
werneur-Gcncraal aanstip wat 
di<' wetgewendc voornemens is 
van die regcring; en in die gc
bruiklike wantroue-mosie van 
die Opposisielo' cr sal die alter
natiewe regcring sy voortrefli
ker voorncmcns bekendmaak. 

Die regering gaan, volgens 
voorlopige aankondigings, wet
gewing indien om volksregistra
sie te bewerkstellig; en om die 
woonbuurtes van blank en nie
blank te sk<'i; 0:1 om 'n nuwe 
vakansierooster vas te stel. Dit 
vorm glo die hoofdis van die 
sitting sc wetgewing. 

Daar is rlttr r geen 'oorlopige 
aanduiding tlrur die betrokke 
minister, of hul amptenare ge
gee dat W('tgewing ingedien sal 
word om eerstens, die stygende 
lewensko"te tEl verlaag nie; 
tweedens, om plaa'!venangers 

te verskaf vir tlie skaar<> en on
verkcygbare noodsaaklike arti
kels wat vlnnig van die kos- en 
kleremark verdwyn; derdens, 
om dreigende werkloosheid 
weens invo('rbeheer te bekamp 
nie; vierdens, om ...•. 

In kort geen wetgewing is nog 
in vooruitsig gestel wat te doen 
bet met die ekonomiesc bestuur 
van die land nie. 

Hierdie sitting gaan oenskyn
lik, net soos die twee vorige 
sittings, 'n partypolitieke sitting 
wees instede van ' n botter-en
brood sitting. 

In sy wantroue-mosie gaan 
die Opposisieleier, volgens be
rigte, ook met die partypolitiek 
kwansel. Hy gaan glo die re
gering vra om te bedank omdat 
daar fundementele meningsver
skille bestaan tussen die twee 
partye van die koalisieq-egering. 
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Ander Se Menings 

Beheer Maak Ons Volk Dood 
,Dit word tyd dat ons as volk 

besef dat rantsoenering (of die 
kwota-stelsel) op die ,status
quo'-basis ' n kniehalter om die 
been van Afrikanersake is wat 
so gou as moontlik losgemaak 
moet word," skryf TEGNIEK, 
die nuwe Afrikaanse Nywer
heidsblad. 

' In 'n belangwekkende artikel 
ontleed 'n medewerker van die 
blad die wyse waarop rant
soenering of beheer tot dusver 
toegepas is. Hy se o.m.: 

,Daar is eenvoudig 'n ,basiese 
tydperk' uitgesoek waarin die 
betrokke ondernemings se ver
bruik vasgestel is en dan is 
hulle vasgepen op daardie hoe
veelhede. As die goedere nog 
skaarser word, is elkeen na 
verhouding besnoei met die
selfde persentasie. As die goe
dere ietwat meer voiop word, is 
aan elkeen dieselfde persenta
sie vermeerdering toegestaan. 
Nuwe sake is eenvoudig nie toe
gelaat nie. 

,Algemeenlik is dit baie dui
delik dat die eenvoudige ,status 
quo'-stelsei wei gebruik kan 
word vir rantsoenering oor heel 
kort tydperke, maar sodra die 
tydperk enigsins in jare loop, 
moet 'n billiker steisel aan
gewend word wat ruimte iaat 
vir ontwikkeling en kompetisie. 
Anders sal gevestigde besighede 
klaarblyklik niks doen om hulle 
prosesse te verbeter en selfs nie 
eens moeite doen om tekorte te 
probeer uitskakei nie. Hulle 
kan immers lonend sake doen 
deur hulle kwotas regstreeks of 
onregstreeks aan andere te ver
kwansel en in die algemeen 
hulle beveiligde posisie uit te 
buit. 

UITLANDERS BESKER~I 
,Die feit dat iangdurige rant

soenering op 'n vaspenbasis 
monopoliee in die hand werk, 
aanleiding gee tot 'n swartmark 
in kwotas en dergelike alge
meen-bekende nadele word eg
ter in Suid-Afrika oortref deur 
'n ander ernstiger gevaar van 
nasionale aard: In byna aile 
gevalle is die gevestigde belange 
in die hande van uitlanders ter
wyl die opkomende sake in die 
hande van Afrikaners is. Nie 
alleen is dit die posisie van 
Afrikaanssprekendes nie; maar 
dit geld ook vir Engelsspreken
de Afrikaners teenoor uitlan
ders, want in byna alle gevalle 
was die eerste maatskappye om 
fabrieke op te rig en groot han
delshuise te stig, van uitlandse 
oorsprong. Deur dus die geves
tigde belange 'n beskermende 
posisie te gee, is die Staat besig 
om uitlanders te beskerm ten 
koste van die ontwikkeling van 
besighede van die lan<lsburgers.'' 

• 
W AAR MOET ONS 

KINDERS GAAN 

WERK? 

' n Ander medewerker van 
TEGNIEK verklaar dat daar 
Afrikanersake moet wees wat 
'n heenkome kan bie<l aan die 
duisende Afrikanerseuns en 
-dogters wat jaarliks die skool 
verlaat. lndien sodanige sake 
nie kan bestaan en uitbrei nie, 
wat gaan dan word van die 
kinders van ons volk. Hy rede
neer: 

,Volgens die jongste sensus
syfer verlaat daar nou elke jaar 
'n 40,000-tal blankes die skole 
waarvan 2 uit elke 3 Afrikaans
sprekend is. 

,Daarom is dit so noodsaaklik 
dat ons ook eie besighede sal 
he waar ons seuns en dogters 'n 
heenkome "an vind. 

,Maar wat vind ons nou? Ons 
eie sake word gekniehalter deur 
kontrolas wat hul bestaan feit
Iik onmoontlik maak. Die 
posisie in die stede is vee! 
ernstiger as ons maar besef. 

,.Ek het dit vir 'n plattela1ldse 

dorp, Stellenbosch, nagegaan en 
was geskok oor die gebrek aan 
moontlikhede. 'n Mens kan van 
die een kant na die ander van 
die dorp gaan en bedrywe neer
skryf wat feitlik permanent vir 
'n jongman gesiuit is. 

DEUR IS TOE 
,'n Bakkery: Jammer nee, 

onderhewig aan 'n kwota meel. 
,,'n Slagtersaak: Jammer nee, 

onderhewig aan die verkryging 
van vleiskwotas . 

,,'n Garage: Jammer nee, 
onderhewig aan die verkryging 
van petrolpompe. 

,,'n ~leule: Jammer nee, on
derhewig aan die verkryging 
van regte tot maal. 

,,'n Hotel: Jammer nee, onder
hewig aan beperkende lisensies 
onder kwota. 

,,'n Drankwinkel: Jammer 
nee, die ander was voor jou
onderhewig aan 'n beperkende 
kwota. ,. 

,.'n Steenkoolhandelaar: Het 
jy verlof van Coal Owners? 

,,'n Bioskoop: Maar weet jy 
nie 'n mens benodig vertoon
regte nie? 

,'n Ekonomie van kontrole 
kan nog deug in 'n ou land soos 
Engeland waar die bevolking 
nie meer aanwas nie: die aan
tal bakkers, die aantal slagters, 
bly dieselfde en seun volg vader 
op. In Suid-Afrika met ons 
steeds stygende bevolking, kan 
dieselfde doodeenvoudig nie geld 
nie. Kontrole hier verseker 
steeds uitbreidende klandisie 
aan 'n beperkte getal. Daarom 
dat die klandisiewaarde van 
sommige klein meulens vandag 
reeds 'n £80,000 kan beloop, dat 
s!agters en bakkers klandisie
waardes soos drankwinkels be
sit. Die prys hiervoor word 
tleur diegene wat die dorpe en 
stede betrek, betaal.'' 

• 
BEHEER BEGVNSTIG 

GEVESTIGDE 

BELANGE 

1\lnr. Dirk Hertzog skryf in 
Volkshandel, orgaan van (lie 
Afrikaanse Handelsinstituut, dat 
die Afrikaner beheermaatreels 
moet weer O)) al die terreine 
waar by nog nie gevestig is nie. 
Hy betoog: 

,Enige vorm van beheer werk 
altyd ten gunste van die gevcs
tigde belange op daardie beson
dere terrcin. Die stelling is heel 
eenvoudig en as mens ook maar 
net effens daaroor nadink is dit 
a! duidelik dat dit waar is. 
Maar as mens bietjie verder na
dink volg daaruit 'n uiters be
langrike afleiding: Beheermaat
reels op terreine waar die Afri
kaner goed gevestig is, is vir 
hom voordelig - ten minste 
moontlikerwyse-maar beheer
maatreels op terreine waar die 
Afrikaner nog buite staan is 
rampspoedig. Dit sluit die hek 
in sy gesig, of, as hy reeds in 
die kamp is, kniehalter dit hom. 

DIE AFRIKANER AAN 
KORTSTE END 

,Beheermaatreeis is byna op 
'n ,status quo'-basis. Dit hand
haaf eenvoudig die bestaande 
toestand van sake. Enige ander 
vorm van rantsoenering, kwo
tas, permitte, Iisensies, of wat 
die besondere vorm van beheer 
ook a! mag wees, is moeilik uit
voerbaar. As 'n mens eenmaal 
!ewe mag jy nie vermoor word 
nie; as jy eenmaai 'n werk het 
word jy nie maklik ontsiaan 
nie; as jy eenmaal 'n lisensie 
of kwota het word dit nie mak
lik ontneem of verminder nie. 
Die onvermydelike gevolg is 
dat die wat nog nie het nie ook 
nie kan kry nie . . . . en op 
byna a1 die terreine van die 
sake- en bedryfslewe is dit die 
Afrikaner wat buite staan en 
nie bet nie. Op die paar p!ekke 
waar hy 'n klein vastrapplekkie 

verower het, is dit maar nog so 
klein dat dit vir die volk as 
geheel niks sal baat tensy dit 
verder uitgebrei word nie." 

, Die les wat ons hieruit be
hoort te leer is da t ons - enige 
beheermaatreels moet weer op 
terreine waar die Afrikaner 
nog nie gevestig nie. As boere 
moet registreer, of staatsamp
tenare eksamens moet afle vir 
promosie, dan het ons nie veel 
daarvan te vrees nie want op 
albei terreine is daar 'n billike 
persentasie Afrikaners reeds 
gevestig; maar kom dit by han
del en nywerheid moet ons kon
troles vermy net so lank as 
moontlik, en as hulle tydelik 
absoiuut onvermydelik is, moet 
ons hulle weer laat vaar sodra 
dit kan." 

• 
MOENIE VIR 'N 

PARTY WEES NIE 

,Mag die nuwe jaar, wat die 
tweede helfte van die eeu inlui, 
'n nuwe gesindheid meebring 
sodat van elkeen gese kan word, 
in belang van almal: Niemand 
is vir 'n Party nie, maar almal 
is vir die Staat," aldus skryf 
die South African News Review. 

,Moontlik is dit maar net 'n 
droom om te dink aan die dag 
wanneer die pariementere stel
sel 'n kabinet sal uitstoot wat 
altyd uit verteenwoordigers van 
a! die partye sal bestaan, en 
wat sal optree in belang van die 
heie gemeenskap. Dan kan die 
parlement beraadsiaag en die 
kabinet kan gebruik maak van 
die beste bydraes van elke 
party. 

,Dit is egter byna seker dat 
die ' partystelsel, so nie in sy 
geheel nie, dan tog grotendeels, 
sal verdwyn gedurende die vol
gende ha lfceu. 'n Ander stel
sel sal gevind word, wat nie 
diktatorskap sal wees nie. Daar 
is 'n skool van mening in die 
Westerse Wereld- wat vinnig 
aangroei-wat moeg is vir die 
ou stelsel en wat regering deur 
die volk vir die volk verlang." 

• 
POPPESPEL TEEN 

£1,000 PER .TAAR-

,C uriou s,'' Johannesburg, 
skryf in die Cape Times dat die 
Parlement 'n marionettever
toning is waar poppe dans op 
bevel van toutjies wat getrek 
word. By skryf: 

,.Dit word berig dat 'n amp
tenaar van die Britse ministerie 
van buitelandse sake in ant
woord op die vraag waarom d ie 
besluit om die kommunistiese 
bewind in China te erken nie 
geneem was na die Statebonds
konferensie te Colombo nie, ge
antwoord het dat uitwisseling 
van menings tussen die State
bondslande reeds vroegtydig die 
standpunt van die verskillende 
regerings bekend gestel het. 

,.Dit is 'n tre(fende bevesti
ging van my mening dat aile 
belangrike besluite in die ge
heim geneem word en dat slegs 
onbeduidende sake vir bespre
king in die parlement of op 
openbare konferensies vrygelaat 
word. 

, Inderdaad, waarvoor bestaan 
die parlemente? Hulle word 
net kieskolleges om die regering 
te kies en as sodanig sal hulle 
wegkwyn net soos die kieskol
leges in Amerika, wat die Pre
sident moet kies, onbenullig ge
word het. Die skouspelagtige 
parlementere vertoon mag nog 
vir 'n ruk behou word om die 
massas te mislei, maar dit sal 
ontaard het tot 'n marionette
vertoning-tot 'n plek waar tou
tjies getrek word, waar poppe 
pronk en hul kunsmatige rolle 
speel teen 'n salaris van £1,000 
per jaar omdat die publiek van 
hierdie soort vermaak hou." 

Duitsland E.rger Verwoes 
As Japan 

Vol,gens 'n onlangse verkin
ring van die Britse Minister 
van Binnelandse sake (mnr. 
Chuter Ede) is moor ongevalle 
veroorsaak deur die lugaanvalle 
op die Duitse stad Hamburg 
as wat die geval was met die 
atoombomaanvalle op Nagasaki. 
Die skade by Hamburg was ge
Iyk aan die van tweeo atoom
bomme. 

Gedurende die laaste week in 
Julie 1943 is die stad ses keer 
by nag en tweemaai by dag aan
geval en 7,500 ton bomme neer
gewerp. Volgens die ,Survey" 
is 55 tot 60 persent van die stad 
in puin gele. 75 Tot 80 persent 
van hierdie verwoestin,g was as 
gevolg van brand; 12.5 vierkant 
~yle is heeltemai uitgebrand; 
30 vierkantmyl beskadig; 
60,000 tot 100,000 meonse gedood; In sy boek , The Second 

World War" skryf generaal
majoor J. F. C. Fuller oor die 
aanvalle op Hamburg as volg 
op bladsy 228; 

300,000 wooneenhede verwoes 

en 750,000 mense dakloos ge

Jaat. 

SM 4029 

~ook 
SPRINGBOK 
MedhA~ 

Loop bane 
die • ,,. 

Verskiet 
Die dcur tot kennis staan oop vir u seun en 
dogter. Dis waar, ja, die opleiding kos geld, 
maar SAAMBOU kan dit binnc u bereik bring. 
Begin net vroegtydig om gereeld 'n bedraggic 
opsy te sit en let op watter rente bygevoeg 
word. 

£1 11er maand 
verdien £6?1 314 

rente in 16 jaar: 
Indien u £1 per n'Miand spaar, beloop u stort
ings £192 Os. Od. en u rente £67 3s. 4d. in 16 
jaar, berekcn teen die huidige dividendkoers 
van ons Subskdpsie- en Onbepaalde Termynaan
dele. Die totale bedrag is dan £259 3s. 4d., 
wat 'n radikale verskil kan maak in die toekom
stige loopbaan van u seun of dogter. Die 
dividendc op Subskripsic-aandele is belastingvry. 
Raadpleeg ons plaaslike verteenwoordigers of 
skryf om die boekie ,Bele Veilig en Voordelig." I SAAMBOU 

(PERMANENTE) 

~ BOUVER ENIGING 
POl!buo '180, Telefoon 2·8055, Kaap•taad; TraiUvali•· e gebou 240, '!'ele£oon 2·2588, Pretoria. \'erteenwoordisert 

in aJie vername dotpl'. 

BATE OORSKRY £1,350,000 
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rA.BIEF V1B OEKL&SSIFISEERDE ADVERTENSIES: 

Bul.aboudellke Ktnnlacewln&'a: 

(Verlowlng, buwellk, geboorte, etertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/ 6 per plaalng. Voorullbetaalbaar. VIr 
herballnge 2~ pat. !lfslag. 

Handebadvtrttnatee: 
Eerste plaatng, 2d. per woord. Vtr berballnga 2~ pat. atslac. 

• 
PETROLRANTSOENERING 
EN DIE KWOTASTELSEL !Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 
Intekencetd op .,Die O.B." <•·en~kyn week.Uka): 12/6 per Jaar of 6/3 per 

6 maande. Voorultbetantbaar. Stuur advertenslegeld, beatelllnca, en Jntekengeld 1\(nr . A. L. de Jong, R obertson, 
na VOORSL&O (EDl\1!;.) BPK., PosbUI 1411, Kaapsta.d. skryf: 

Afrikaanse aangelcenthede en 
weet beter van ons huishoude
like sake as ons self. Op 'n 
vorige gelecntheid het hy reeds 
aan die band gcgee dat die tyd 
nag sal aanbrcck dat hulle dit 
nodig sal vind om 'n lid van die 
,.Statebond-Klub" wat aanhou 
om die kleurslagboom te hand
haaf, uit te skop. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Chantenlly-wortela 8/-; Detroit-beet 
'!-; Blaarslaal 17/6; Spttskopkool 8/· 
per pond, poavry. Verkry volledla:e 
pryslys van I>remlera, P.K. Scboemane
hoek, Oudtshoorn. 6-4TK 

GRYSHARE 

GRl'SilARE, akUfere, ou voorkoma, 
onnodlg. Oortulg u self deur OR 'I. s
tfAARWONDt;R die jongste kuns
matlge w~rel(!wonder, baar en kopvel 
voedingamlddel te gebruik, skadeloos, 
kleurstorvry, t;/- per bottel, geld mel 
besteliJng.-~"'geneesmlddels, Poabus 
4272, Johannesburg. D / l/9/ 49 

1\<lEDISYNE 

OESONDIIEID Is u regmatlge erte
nls, oortul1 u selr deur one bebnnde
linga te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, akry r, lnligting gratia, Boe>e
&'tneeAmlddtls, Posbus 4272, Johannes
burs. B/ 1/ 9/ {9 

Dul"endo Is reeds van bulle kwale 
bevry. Talle vlnd • daa~;llka boot. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryf dadelik, 
raadpleeg Die Boe>evrou, Bus 7:159, 
Johanneaburg. 

(Nr. 3) l/9/4.9 

MARKAGENTE 

Kom~rade! AandRgl 
Stuur al u produl<te aan u. S. Bel

lhli(Bn, Jllark Agente, Ult4'nhuge. Tel&
vaflc"e adn!!l: ,BIRnk S.A." Foon 
1063. As Julie die dorp beaoek kom 
ceaela 'n blelJie. Dlenawlllg. 

21/ 9/TK 

MEUBELS 

MEUBELS.- Beler meubels teen 
bllllker pryse Babawaentlles, stoot-
karretJies, drlewlele, llnoleums, t.apyte, 
ena., ook allyd tn voorraad. Qeen 
Katalogus. Meld waarln u belangstel. 
-'\. ISSER-liEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/ 12/ 11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-ingenleura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en heratel Radio's en Elektrleae 
Toealelle. Gereclatreerde Elektrtsltelta
aannemera. Foon 9 -8435 

SOUT 
ISOUT vir dadellke allewerlng In 

goele sakke. BrMidwagte, om 'n 
eerllke be!<laan te maak vra ek u 
vrlendelike ondereteunlng deur van my 
sout te beatel. Speaiale Al 80/-; 
Snccuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adrea: 
Korodte. lllev. 1111\rtle Venter, Po .. ak 
No. X4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe aela<>en aout In slerk aakke 
as volg:-

Speslale aneeuwlt 80/ · per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/· per ton. 
Wit No. 2 80/- per ton. 
Wit No 3 :10/· per ton. 

Sneeuwlt tyn tate!- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. :1/-; 60 pd. 2/6. 
Vry gelaal aoutwerke vir tevredenhetd 
en dadellke anewering, probeer: 
ll. Fourte, Veldkomet, P /Sak No. x4, 
Arbeldslooo, Bloemfontein. 

TEE 
Speslaal gekweek, aulwer, ~rate

graad ('ed~rberg-Roolbostee. Beroemd 
vir sy besondere geur en voor
deiiJI'held. 10 pond-pakkles vir 28/6 
(Posvry blnne Unie). K.M.B. Ook 
aa"' Handelaars teen Groothandels-
prys. Verpa.kker: ,, Teekonlnc'', 
Cltru•dat, K.P. 7/12/3. 

WATTELPALE E."i SPARRE.
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm 
bokant dtkte 2/· atuk. 
Gewone pate 6 voet lank, 4 tot 6 
dulm bokant dlkte 9d. sluk. 
SpanpaallJics 4 voet lank, Hi tot 2% 
duim bokant dlkte £3 10/- per 1000 
met baa. 
Spealate alrlngstokke vir tabak 4% of 
:1 voet lengtes £2 1:1/- per 1000, met 
baB. 
Gelewer Cbarlestownstule. Beatel van: 
L.S. Bu;ra, AmaJUba, P.K. Charlestown. 
Kontant met beslelllna:. 31/8/TK 

Stalin Se Vriende 
Josef Stalin, wrccdste dikta

tor wat die wereld nog geken 
hct, het oenskynlik ook sy be
wonderaars in Suid-Afrika. Hy 
het gelukwensingc op sy sewen
tigste verjaardag uit Suid-Afri
ka ontvang van die volgende: 
S.A. Vereniging vir Vrede en 
Vriendskap met die Sowjct
Unie; Dr. Y. M. Dadoo, Voorsit
ter van die Transvaalse Indiese 
Kongres; Die Sekretaris van die 
Transvaa!se Indicse Kongres; D. 
W. Bopape, Sckretaris African 
National Congres; en die J ewish 
\Vorkers' Club. 

NE.GE.R WIL NE.GE.R BLY 
Les Vir Gelykstellers 

'n Jaar gelede bet 'n Amerikaanse neger weens die een 
of ander velsiekte geleidelik wit begin word totdat by uit
eindelik as 'n blanke deurgegaan bet. Verlede week bet 
hierdie neger die volgende verklaring gedoen: ,Ek bid elke 
nag dat die dokters daarin moet slaag om my weer swart 
te maak. Ek bet oor die kleurlyn beweeg, en nou wil ek 
terug. Aanvanklik bet dit my groot genot verskaf om in 
blanke botelle te stap en in die kroeg met blanke meisies te 
gesels . 

,1\laar nou wil ek my kleur terug be. Dit is nie dat ek 
nie van die witmense bou nie, maar ek is trots op my ras, 
en ek wil weer 'n ware neger wees." 

Hlcrdie voorval herlnner aan 
'n geval in Suid-Afrlka 'n aan
tal jare gelede. Die nature! 
se vol hct nou nie wit geword 
nie, maar by het by 'n Engelse 
vrou gaan werk wat hom op 'n 
voct van volkome gelykbeid be
handel het. Hy het saam met 
die huismense aan diooelfde 
tafcl gecet en blnnc in die huis 
in 'n kamer met wit oorgetrek
te bed geslaap. 

SOEK 'N SAK 

So het dit geruimo tyd voort
gcduur totdat hlcrdie nature! 
cen aand laat by sy vorige baas, 
'n Afrikaner afkomstig van die 
platteland, aangekom het met 
die versoek dat hy hom in sy 
motorhuis op 'n sak moet laat 
slaap. Op die vraag wat dan 
skeel, aangesicn hy so buiten
gewoon goed hct by sy nuwc 
werkgeefster, hct die naturel 
geantwoord: 

,.Baas die mense daar is vir 

my buic goed, maar bulle bet my 
soos 'n witmens behandel, en 
ek is so moeg daarvan dat ek 
nou weer kaffer wil wees. Gee 
my tog asseblief net 'n s treep
sak om op die vloer van die 
motorhuis te gaan sle.e.p.'' 

Hierdie voorvalle is 'n vinger
wysing aan diegene in libera
llstlesc kringe wat meen dat 
die son van geluk op die nature! 
sal skyn sodra hy in blanke 
geledere opgeneem sal word as 
'n gelyke. Hulle vcrgeet dat 
daar, afgesien van kleur, 'n 
gaping van eeue tussen die 
swart- en die witman is wat 
nlc in 'n tydperk van 'n paar 
jaar oorbrug kan word nie. 
Vcrdor hou bulle nie rekening 
daarmee nie dat die mens as 
groepwese sy hoogste geluk 
aileen binne die groep kan vind 
wat die naaste aan hom ver
want is. Belaalde tafels kon 
nog nooit die geestelike bonger 
stll van mense wat in vreem
delingskap verkeer n!e. 

Petrolrantsocncring! Ek wcct, 
en aile Bolanders weet, dat 
mensc op Saterdae onnodig 
rondry omdat grotendeels slcgs 
van Maandag tot Vrydag gewcrk 
word. Vry algemeen is bckcnd 
dat die helc Kaapse Skiereiland 
op Sondae omring is van motor
wiele, dat Bainskloof, Du Toits
kloof, Viljocnspas en die buurt 
Hermanus en Somcrset-Wes op 
Sondae wemel van motorkarre. 
Maar .... is dit bekend in hoe
verre die tonnemaat oor die 
Spoorwei.i, met die trajek \Vor
cester, Ashton en Bonnievale as 
hoofpuntc, aansienlik gedaal het 
weens partikuliere vervocr van 
drank, petrol en oliestowwe en 
hoeveel petrol daarmee verry 
word! Ek wil nie goedcrcver
voer per motor in die ban doen 
nie, ek is net ten gunste van 
uitbreiding van nywcrhede wat 
die plattcland toekom. Onwille
keurig word ek herinner aan 
die kwotastelsel wat my gevoelig 
getref hct en dat my nywerheid 
moes ly omdat 'n Stad, wat nie 
'n pond vrugte prodi.tseer nie, 
noodsaaklike verpakkingsmate
riaal aan plattelandse produ
scerdcrs gclewer het. Die beleid 
van kwota raak we! op 'n end 
maar ons vervoerwesc bcvorder 
die bchoud van nywcrhede wat 
in die omstandighede in die 
hawcstcde nie tuis hoort nie. 

SUID-AFIKA 'N 
, SKANDE" 

, Verontwaardig," 
skryf: 

.B c I I ,. i I I e, 

Gaan maar voort mnr. Dri
berg, niemand hier sal u keer 
nie! 

BEKENDE DUITSE 
AKTEUR OORLEDE 
,Bioskoop," Kaapstad, skryf: 

Emil Jannings, die 63-jarige 
Duitse rolprentakteur, is op 2 
Januaric na 'n sickbed aan sy 
waning by Zinkenbach in Oos
tenryk, oorlede. 

Jannings is waarskynlik vir 
die cerste keer in Suid-Afrika 
gesien in die stilprcnt ,Anna 
Boleyn" waarin hy die rol van 
Koning Hendrik VIII van 
Engcland vertolk hct. Dit was 
nag in die dae toe Duitse rol
prente ook bier vertoon is. 
Daarna het gevolg, onder an
dere, die .,Faust"-film wat die 
bekcndc Duitse rolprcntmaat
skappy Ufa voortgcbring het. 
Tydens sy verblyf In die V.S.A. 
hct die ,Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences" die 
eerste prys vir 1928 aan Jan
nings toegeken vir sy spel in 
die prente, .,Way of All Flesh" 
en ,.The Last Command," wat 
ook altwee hier by ons vertoon 
is. Terug in Duitsland, het hy 
weer vir Ufa gespcel o.a. met 
Marlene Dietrich in ,.Die Blou 
Engel." 

'n Arbeiderlid van die Britse Hitler het aan hom die rang 
Parlement, mnr. Tom Driberg, van Staatsakteur verleen. In 
het onlangs Suid-Afrika beskryf 1939 het hy die Goethe-medalje 
as 'n .,skande" vir die Britse vir lwns en wetenskappe ver-
Statebond. ower. 

Hierdie meneer is een van die Gedurende die Wcrcldoorlog 
oorsese deskundiges oar Suid- het hy die rol van pres. Paul 

Kruger vertolk In ,.Oom Kru
ger," 'n Duitse film oar die 
Anglo-Boere-oorlog. 'n Kople 
van hierdie prcnt is glo in besit 
van ons Staatsargief. 

V.P. SOEK 
PARTYVOORDEEL 
I~ die koerante van die Her

enigde Nasionale Party yerskyn 
'n reeks artikels ,wat die ver
haal vertel ''an die roekelose 
poginge wat verlede jaar deur 
die Verenigde Party en veldm. 
Smuts aangewend is om sowel 
in die buiteland as in die binne
land vertroue in Suid-Afrika te 
verwoes." 

Die Burger skryf dat clkeen 
vandag wect dat hierdie poginge 
misluk hot. Die blad verklaar 
dat twee gevolgtrekkings gereg
verdig is. ,.Die eerste is dat die 
Nasionale regering, en die Na
sionale re,gering alleen, die dank 
van die volk toekom vir die 
wyse waarop Suid-Afrika her
stel het. Die tweede is dat Suid
Afrika met 'n opposisie sit wat 
bereid is om sander gcwetens
wroeging die land in cJ!cnde te 
dompel as hy meen dat hy op 
so 'n manier partyvoordeel kan 
behaal." 

By <,y eerste gevolgtrckking 
kon die blad germ; gcvoeg bet 
dat die besondere dank van die 
,·olk c.'n van die ,,Nasionale re
gering" toekom aan die 1\linis
ter Yan Finansies, want sonder 
mnr. Havenga, is <lit twyfelagtig 
of tlie land ekonomii.'S sou her
stet bet. 

Die tweede ge,olgtrekking 
Yan die blad is ongetwyfeld 
waar; die blad sal egter goed 
doen om te onthou dut dre.ng na 
selfsugtige purtyvoordeel ge
meenskaplik is aan alle politieke 
partye. 

Versoek aan ons Lesers 
Ons vra hiermec die medewE-rking van elkE" Ieser van Die O.B. Die 

medewE-rking van elkc man, vrou en kind. Ja, ook u m edewerking! 
Daat· is nog honderde huis~E-sinne in Suid-Afrika wat gr·aag elke week 

Die 0.8. sal wil ontvaug. 
Wie is bulle? 
Almal wat RE-publikein c ib. 
Almal wat na ware VolkseE-nheid strewe. 
Almal wat wil help om dringende staatkundige, ekonomiese en maat-

skaplike hervormings 
teweeg te bring. ~~L ....... ~r"'"--'-<fr""<L'-"'r-"'"._,"",-~"-"",..""'"'-""0 

Trouens, alma I wat I ntekenvorm ! 
saam wil marsjecr na 
die bestem1ning van ·die Ncem asseblief my naam op as intekenaar op ,,Die 
Afrikanervolk. O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Sal u nie as skakel 
dien tussen bulle en 
Die O.B. nie? 

W at moet u do en? 
Knip m eegaande in

tek envorm uit. Vul die 
uuwE" intekenaar se 
naam en adres daarop 
in. Kollekteer 12/ 6 
van hom of haar. Pos 
intekenvonn en geld 
aan Die Sekretaris, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 
Poshus 1411, Kaapstad. 
En die nuwe intekenaar 
sal die blad vir een jaar 
ontvang. 

Sal u asseblief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie. 

Hierby ingesluit vind u die bed rag van .................... . 

........................ vir die eerste ............. .. ..... maande. 

NAAM .................... , ....................... ..... .............. . 
<Naam en Adres in Blokletters) 

PO SAD RES ........................................................ . 

• 

Handtekening. 

Intekengcld: 12/6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg asseblief Kommissic by pllttelandsc tjeks. 
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BOODSKAPPE VAN ONS 
OFFISIERE VIR 1950 

VERJAARDAG
KETTING 

Onderstaande is nog boodskappe van offisiere wat 
laertrek by !lonumentkoppie bygewoon bet en wat in 
laerbJad, TENTPEN, verskyn bet. 

die 
die 12s 

I)ESE.\mER 

Jasper van der Linde, Bullton
tein, O.V.S. 
Johan Calltz, Kirkwood. 
Fanle Koen. Oudtshoorn. 

Vergun my om 'n paar woord
jies van dank namens myself en 
die Boerejeug van Paarl te rig 
aan ons Jeugleier en al die staf
offisiere wat hom so trou byge
staan het gedurende ons pas 
afgelope laertrek. Ons wil julie 
alma! 'n baie geseende Kersfees 
en gelukkige Nuwe~ar toe
wens. 

Komdte. M. C. llofmeyr. 

* 
In diens van ons Boerejeug! 

Ek voel as offisier my tekort
komings wei goed, tog probeer 
ons hulle te oorbrug, en daar
deur is ons alreeds 'n trap voor
uit op die pad om te volbring 
wat van ons gcverg word. 

Ons eerste en grootste roeping 
is dat ons moet dien sonder om 
'n cnkele beloning te verwag -
dit moet by ons 'n twcede na
tuur word sodat ons nie andere 
k a n handel nie. 

Daarom moct dit vir ons 'n 
besondere voorreg wces om die 
goed wat in ons is, deur God 
daargestel, tot uiting te bring. 
So dring hierdie gesindheid 
deur tot alma! in ons omge
wing: eerstens ons eie huise, 
waar. ons ons lig moet laat skyn 
en so liefde ,en vrcde bring in 
die harte om ons. Maar laat 
ons strale dan ook verder nit
brei na ander oorde wat daarna 
smag. In alles, cgter, is die be
langrikstc om te bid om die Iei
ding van God in a! ons docn en 
late. 
(Get.) Komdt. E. F. w. I<uls. 

•!++!+{-: ... :-:-:-:-:-:-:-,...:...:-:-:-:-:··: ... :-:-: .. 
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Kamerade, 
Ja, ook hierdie uniekc laer

trek van ons is vir altyd verby. 
Weer het die tyd aangebreek 
dat ons moet afskeid nccm, nie 
aileen as laergangers nie, maar 
ook as vriende. Ons glo egter 
dat hierdie laer met al sy aan
gename herinnerings vir ons as 
spoorslag en inspirasie sal dien 
tot groter ywer en dade! Laat 
ons in die jaar wat volg altyd 
on thou: IN SAMEWERKING 
L~ ONS KRAG! IN EENHEID 
ONS OORWINNING! 

29 Albert Smith, Ma•Jmesbury. 
30 Chris Burg~r. Paarl. 

Franseen Smuts, Fransehhoek. 
31 Josua Cohn. Luckboft, O.V.S. 

Alwyn Burger. Brandvlei, K.P. 
Tobie Roux, Kirkwood. 
Tarlna van Wyk, Matooet~r. Tv!. 

JANUARIE 

1 Anna Fourie, Sutherland. 
Daniel llu~:o, Rawsonvllle. 
Marla Wa~:ener, Oudtshoorn. 
Helena. Hugo, Franschhoek. 

2 Johanna van Staden, Groot Marlco, 
Tv I. 

3 Ray Taylor. Frankfort, O.V.S. 
Johan Beater, Luckhorr. o.v.s. 
Mt\nle Coertze, Vrybur~t. 

4 StHanus Nleuwoudt, Vryburg. 
:> Pleter du Tolt, Ailwai·Noord. 

Johanna Arangles, Paarl. 
6 Jn•n Venter, Groot Marlco, Tv!. 

Martha Smith, Mlddelburg, Tvl. 
7 Elizabeth van der Linde, Bultfon

t~in, O.V.S. Aan die kamerade uit die 
Noorde en binneland vra ons: 
laat ons weet wanneer julle in 
die Suide is en ons verwag 
julie D.V. op Franschhoek in 
Desember 1950. Aan almal hart-~ 10 
lik dank vir ALLES wat ons so 11 

genlet het - mag Kersfees vir 12 
u geseend wees en slegs die 

8 Bertie Grobbelaar, W~lllngton. 
Leonora Hanekom, Paarl. 
Steranle Roux. Franscbhoek. 
Anna Elorr, Matooster. 

9 Carina Ba&ord, Moorreesburg. 
Koos Slabbert, Paarl. 
Marla Willemse. Bultronteln, o.v.s. 
Fredrlka Venter, Ruatenburg. 
Freda Kirsten, Wellington. 
Dawld Mostert, Agter-Paarl. 
Hennle Jordaan, Paarl. 
Pierre Both&. Paarl. 
Hetile van Rooy. Pretoria. 

13 Daniel Erasmus. beste vir 1950! Sterkte! 
(Get.) Komdt. Jan du Toit. 

* 
,Lckker is net 'n vinger lank" 

het die oumcnsc gcse, maar al 
was ons net 5 of 6 dae in die 
laer, beteken dit tog nie dat ons 
net soveel dae se genot daaruit 
gekry het nie. Hoe heerlik was 
die uitsien daarna nie al nic! 
En die herinneringe sal n6g 
aangenamer wees - nooit sal 
ons hierdic Monumentlacr ver
geet !lie, en hoe verder •die 
werklikheid hoe soeter die 
herinnering. 

Vir my sal die eerste assosia
sie altyd wees: die ,TENTPEN". 
~et die kamerade wat snags 
saam daaraan gewerk het, en 
saam gelag het vir die wat die 
vaak nie meer kon onderdruk 
nie, sal dit ten volle begryp! 

Namcns myself en die B.J. 
van Wellington, my hartlike 
dank aan die Jeugleier, mede
offisiere, en al die Kamerade, 
en allt'en die beste en mooistc 
wense vir die toekoms. 

(Get.) L. Roos. 

Robey leibbrandt 
Mnr. Robey Leibbrandt het te 

kenne gegee dat hy hom as on
afhanklike in Suid-Wcs verkies
baar gaan stel vir die Unie
Parlcment. Mnr. H. J. Klopper, 
L.V., <'n Ieier van die II.N.P. in 
Suid-\Vcs, sal teen aile verwag
tings in, hom nit" in Suid-\Ves 
verkicsbaar stel nic. 

14 Annalle ~falan. Paarl. 
1:1 U~ater Roets. Rustenburg. 
16 Martha Beukea. Bultronteln, O.V.S. 

Jomfen Smlt, Ru~~;by, K.P. 
Alida Eksteen, Fran•chhoek. 
Pleter Eksteen, Franachhoek. 
Magrfeta Smlt. Jcppc, Johannes
burg. 
FrMl!l Potglettr, Boabokrand, Tv!. 

17 Martha Relit!, Paarl. 
111 Marlzanne d~ Kock, Stellenbosch. 

Wolfaadrt van Zyl. Paarl. 
Marla MeintJies, Vaalkop. Tvl. 

BRITTE Wll TASS 
VASTRAP 

Die Britse Reogering het 'n 
Kommissie benoem om onder
sock in te stel na die jongste 
set van die Russiese diplomate 
in Engcland en om aanbevelings 
te doen oor die kansellering 
van die set. 

Die Russe het nl. 'n setrifi
kaat uitgercik aan die Tass
Nuusagentskap wat bekond
maak dat die Agentskap 'n Rus
siese Staatsdepartement is. 
Dit is gedoen om die Agentskap 
te vrywaar van lasteraksies in 
Britse Howe. 

Die Britte beweer dat die 
Agentskap se Jeesstof wat hoof
saaklik gcmik is teen Engeland, 
anti-kommunistiese lando en 
vooraanstaande anti-kommunis
tiesc pcrsone ,gemecn en vuil" 
is en die Britte is tereg gebelg 
oor die poging om aan Tass
Agentskap diplomatieke immu
niteit te verleen. 

Bo: Boerejeug-dogters besig 
met opskep in die Iaerkombuis. 
Lansaan: 'n Groepie Boerejeug
seuns en -dogters afgeneem 
voor die Vrou en ~loeder beeld, 
tydens 'n besoek aan die 

1\l onument. 
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Hiervan 
En Daarvan 
GROOT KA!\IPVUUR 

Die Boerejeug van die Skie,r
eiland en omgewing hou op 28 
Januarie groot re-uniekampvuur 
om 7.45 nm. op KLOOFNEK, 
KAAPSTAD. 

Elkeen moet 'n bekertjie 
saambring en alma! wat musiek
instrumente besit moet dit 
saambring. Diegene wat nie 
weer dieselfde aand kan terug
keer huis-toe nie, moet Boere
jeug, Posbus 3471, Kaapstad, 
voor 25 Januarie laat weet of 
hullc wil oorbly, sodat daar 
tentc vir hulle opgeslaan kan 
word. Hulle moet net hulle eie 
kos en komberse saambring. So 
vee! Borejeug-lede as moontlik 
moet in hulle uniforms kom. 

ALLE BOEREJEUG-LEDE, 
OUERS en VRIENDE word 
hartlik uitgenooi om hierdie 
kampvuur by te woon. 

KIEKIES VAN MONUMEI"''T
LAERTREK 

Laergangers wat die laertrek 
by die Voortrekkermonument 
bygewoon het en kiekies geneem 
het, word ernstig versoek om 
hulle beste negatiewe aan 
Boerejeug-hoofkwartier te Ieen. 
Ons wil graag die bestes uit
soek en stelle daarvan laat al
druk, sodat laergangers wat nie 
kiekies hct nie en ander maats 
wat graag daarvan wil bekom 
dit kan bestel van Boerejeug
hoofkwartier. Pos dit asseblief 
so gou as moontlik aan BOERE
JEUGHOOFKW ARTIER, Pos
bus 3471, KAAPSTAD. 

BfTRfKKINGf 
ME.T SPANJE. 

'n Segsman van die Amcri
kaanse Regering hct in 
Washington verklaar dat 'n be
leidsvcrandering ten aansien 
van Spanje oorweeg word. Die 
Amerlkaanse Rege ring verlang 
dat die diplomatieke boikot van 
Spanje opgehef word. 

Die V.S.A. is bereid om 'n 
gesant na Spanje tc stuur in
dicn die meerderheid van die 
lede van die V.V.O. dieselfde 
sal doen. 
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Links bo : •n Dee! 
,·an die BoereJeug
treln waannee die 
Borr.,jt'U~ van die 
SklerPihwd en omge
wlng na. Pretoria ge
re!A bet. . Hlud.le toto 
lA kort 'oor .Joban-

ne-•buf'l' ~renCfl». 
Llnk• : LaergaDKers 
waa- bltr op L:vttle
ton-ata•le op .-en-oer 

na dle laer. 
~ga: Laerlrulpeksle 
In dlo BoereJeug-

11\er. 
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Van Die 
Redaksie 

Beste Boerejeug-maats, 
Ons het nog nie weer van julle 

briewe ontvang nic, dus het ons 
besluit om maar self so 'n kort 
briefie aan julie te skryf. Eers 
moet ons verskoning maak dat 
die Briewe-kolom en die Ver
jaardag-ketting verlede jaar, 
nie so gereeld verskyn het nic. 
Somtyds was daar ook maar net 
'n stukkie Boerejeug. Daar was 
e,gter so baie werk in verband 
met die laertrek by die monu
ment, dat daar bykans geen tyd 
oor was om behoorlik aandag 
aan ons blad te skenk nie. 

Nou staan ons al weer 'n 
hcle ent in die nuwe jaar. • AI 
is dit nou al 'n bietjie Iaat, 
wens ons al ons maatjies 'n 
baie voorspocdige jaar toe. Ons 
vertrou dat alma!, wanneer die 
skole weer begin, sommcr da
delik skouer aan die wiel gaan 
sit en hard gaan werk in 1950, 
ook vir die Boerejeug. Dicgene 
w~t nie so gelukkig was in hulle 
finale eksamens nie moet ook 
weer met net soveel moed en 
ywer begin as die ander. Hulle 
wat geslaag het, wens ons hart
lik gcluk. 

Die Redaksie hoop dat ons 
alma! baie lekker gaan saam
werk in hierdie jaar en dat ons 
elke week sommer baie nuus, 
briefies ens. gaan ontvang. Ont
hou dit is julie blad. 

Daar is ook sommer nog 'n 
helc klomp maats wat nognie 
hullc kentekcns gekry het nadat 
hulle die vormpies wat verlede 
jaar in DIE BOEREJEUG ver
skyn het, ingestuur het nie. Ons 
sal so gou as moontlik probeer 
om dit te pos. Julie moet maar 
net 'n bietjie geduld gebruik, 
hoor. 

Hartlike Boerejeug-groete, 
REDAKSIE . 

Dr. Stals Antwoord 
Ten antwoord aan die Advi

sercnde Kleurlingraad wat be
dank het, het dr. A. J. Stals, 
Minister van Volkswelsyn, 'n 
vorklaring uitgereik waarin hy 
o.m. se: ,Ek wil persoonlik, ook 
namens die Regering, hier by
voeg dat ons onderneminge 
jeens die kleurlingbevolking nie 
bei'nvloed sal word deur die 
meerderheidsbcsluit _ nie. Ons 
gee daaraa.n uitvoering in die 
gees van Chrlstelike voogdy
skap." 
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Finansiele Kapitalisme 
Gaan Regering Verongeluk 

Daar is in Louden aangekondig dat die 
Britse algemene verkiesing op Donderdag, 23 
F ebruarie sal plaasvind. Op W oensdag, 1 
Maart sal die nuwe regering die bewind 
oorneem. 

Verkiesing In 
Brittanje 

Na verwagting sal die verkiesing een van die })itterste politieke bot
sings in die verkiesingsgeskiedenis van Brittanje wees. 

Die stryd sal hoof saaklik gevo~r word deur die Arheidersparty en die 
Konserwatiewe Party. Die Arbeiders beloof meer heheer en meer nasiona
lisasie terwyl die Konserwatiewe geen nasionalisasie-selfs denasionalisasie 
-en minder beheer voorstaan. 

Daar is 34,500,000 kiesers wat 
geregtig is om te stem. 

Die huidige stand van die 
partye: Arbeiders, 390; Konser
watiewe, 194; Ander, 56. 

LONE BEVRmS 

Die Arbeidersregering se 

nuwe, meer beweeglike en ge
vaarlike vyand verskyn wat vir 
Karl Marx onbekenll was. Hy 
is nog werkgewer nog werk
nemer; by produseer nie met 
sy bande of sy verstand nie. 
Hy is die almagtige en alom
teenwoordige finansier en geld
skieter van ons tyd wat slegs 
op gevaar van algebele onder
werping aan sy geldmag veron
agsaam kan word. Dit is by 
wat ons buidige Arbeiderleiers 
katswink geslaan bet met sy 
dollarsurplus sodat bulle nou 
aansteier na hul nellerlaag in 
<lie komende verkiesing. 

,Hier is die nuwe vyand wat 
'n subtiele, onsigbare en naam
lose mag uitoefen wat regerings 
kan vernietig, bondels ondraag
ba,re skuldlaste op die rug van 
volkere kan Jaai en daarna 
goedkoop koelie-arbeid van die 

uithoeke van die aarde af in 
mededinging teen bulle mobili
seer. Marx bet hom nie geken 
nie, en nogtans soek die Arbei
dersparty besieling by Marx, en 
beskou hulle die mak nyweraar 
nog steeds as die vyand ondanks 
sy nimmereindigende stryd om 
kop bo water te hou te midde 
van die eise van die geldskieters 
aan die een kant en die van die 
vakbonde aan die ander kant." 

Die blad gaan dan voort deur 
daarop te wys llat Moseley bier
die nuwe vyand reeds sedert <lie 
finansielee krisis van 1931 aan
gewys bet as die mag wat beveg 
moet word en die wapen waar
mee dit gedoen moet word is 
produksie van die hand sowel 
as die verstand, die ontsluiting 
van die natuurlike rykdomme 
van die aarde met bebulp van 
tegniek en wetenskap. 

VADERLAND TIK MENSE 
OP DIE VINGERS WAT 

HULLE VERBRAND HET 
In 'n hoofartikel rig Die Vaderland 'n waarskuwing 

aan diegene ,wat vandag voel dat bulle hul vingers ver
brand het met die kleurling en sy parlementere verteen
woordiging" om ,die aangeleentheid te laat by die ooreen
koms waartoe die leiers dit gebring het." 

Die blad skryf na aanleiding van mnr. Havenga se 
besoek aan sy kiesafcleling en het waarskynlik in gedagte 
die talle berigte en briewe in H.N.P.·koerante wat ,teleur
stelling" uitspreek oor mnr. Havenga en die Afrikanerparty 
se houding. 

,'n Mate van emosionalisme 
wat betref die nie-blanke en sy 
stem is te verstaan," skryf die 
blad. ,Daarom durf ons egter 
nog nie die leisels uit die hande 
van die rede neem nie. 

VINGERS VERBRAND 

,Ons weet ook dat dit ses-en
twintig lange jaro geneem het 
om alleen maar die beginsel van 
segregasie erken te kry. Hier
na spreek dit vanself dat die 
toepassing daarvan end-uit nie 
oornag gaan geskied nie. Na
tuurlik is <laar mense wat van
dag voel dat hulle bul vingers 
verbrand bet met die kleurling 
en sy Parlementere verteen
woordiging. Sulke dinge gebeur! 
Maar as bulle wys is, gaan 
bulle teenoor hierdie klein seer
plekkie stel groot en tasbare 
vordering wat daar reeds ge
maak is op die weg wat bulle 
bewandel; en hierby is die her-

Iewing van die vasberadenheid 
om die segregasie-wetgewing 
van 1936 tot die praktyk deur 
te voer alles-oorheersend. Dit 
mag bulle vamlag dank aan die 
samewerking met mnr. Haven
ga. 

WI:RELD~IENING 

,Maar nou moet daar reke
ning gehou word met praktiese 
moeilikhede. Hierdie moeilik
hede is van 'n omvang wat nie 
al-dag behoorlik besef word nie. 
D it gaan vanclag oor clie geur 
waarin Suill-Afrika by die buite
Iand staan. 'Fiierdie geur word 
bepaal deur wat min. Havenga 
by die Monument genoem het 
,die krag van die konstitusie." 
In kleur-aangeleenthede erg ons 
ons bitter aan die V.V.-hou
ding, en heeltcanal tereg ook. 
1\laar daarom mag ons ons nog 
nie veroorloof om die wereld
mening in die wind te slaan nie. 

voorgenome beleid om lone op 
die bestaande peil te bevries het 
Brittanje se agt miljoen vak
bondlede in twee kampe verdeel. 
In 'n stemming oor die saak het 
4,263,000 werkers ten gunste 
daarvan gestem en 3,606,000 
werkers daarteen. Hierdie sterk 
teenstand teen die regering se 
plan op die vooraand van die 
verkiesing het beroering gebring 
in die geledere van die Arbei
dersparty. Die regering sal graag 
wil afsien van die plan, maar 
daarteenoor geld die werklik
heid dat die land se ekonomic 
hoegenaamd geen loonsverho
ging kan verdra nie. 

l\USLUKKING 

Sir Oswald Moseley se blad 
,Union" gee die volgendc in
teressante rede vir die misluk
king van die Arbeidersparty se 
beleid in Brittanje: 

Miljoene Slawe 
Ontsettende syfers is onlangs 

verstrek deur die Wes-Duitse 
ministerie van vlugtelingsake. 

GE.SE.LLIGE. BYE.E.NKOMS 
IN COLOMBO 

GROTER DINGE 
,Laat ons dan onthou dat takt 

en oorleg hoe prioriteit verg in 
'n wereld so bewus gemaak van 
,die mens en sy regte" soos die 
V.V. dit gemaak bet. Dit is 
maklik genoeg om 'n platteland
se geboor gaande te maak oor 
die vraag of <lie kleurling <lrie 
dan wei vier L.V.'s moet kry, 
maar daar is oneinllig groter 
dinge op die spel. Dit hef ons 
leiers besef en, in die volle be
wustheid van al die implikasies 
van die netcilige vraagstuk, be
sluit om wetgewing vireers te 
Iaat oorstaan. 

,Dit is omdat die Arbeiders 
vasgekleef bet aan die uitge
<liende en veromlerlle 1\larxis
tiese leer. 

,Die wese van sukses in poli
tick, net soos in oorlog, is om 
uit te vind waar die vyand se 
krag lc en dan daarop toe te 
spits en sy vesting van mag te 
vernietig. Die Geallieerdes het 
in 1940 die nederlaag in Vlaan
dere gely omdat bulle hul aan
val toegespits het op die voet
volk van die vyand tenvyl bulle 
sy onafhanklike pantsermag 
wat deur die linie gebreek het, 
veronagsaam het. Die Arbei
dersparty bet dieselfde fout be
gaan deur die industriele kapi
talisme in 8tittanje te beveg 
terwyl by die finansiele kapi
talisme in New York verontag
saam het, met die gevolg dat by 
nou sy ekonomiese Duinkerk te
gemoet gaan. 

VEROUDERD 

,Waarom het die Arbeiders
rcgering hierdie kolossalc fla
ter bcgaan? Omdat hy blinde
lings vasgeklecf het aan die 
Marxistiese Jeer wat reeds 'n 
eeu agter sy tyd is. Honderd 
jaar gelede bet nywerbeids
kapitalisme onder die aanvoe
ring van bardvogtige base ar
beid in ons land uitgebuit in 
die mees beskamende toestande, 
met 'n werkclag van twaalf ure 
vir mans, vroue en selfs kin
tiers. l\larxisme was die onver
myllelike revolusionere kreet 
om die werkers op te roep tot 
clie stryd teen bierdie sJawerny. 
lnderclaad is bierdie toestande 
verbeter en uitbuitende nywer
beidsbase aan bande gele deur 
die evolusie van die Britse vak
bondbeweging sonder <lie bulp 
van Karl 1\larx of van sy Kom
muniste. 

GELDSKmTER 

,Die stryd teen die uitbuiting 
van die nywerheidsbase is gro
tendeels klaar gewen, nie deur 
die partypolitiek nie, maar deur 
die vakbonde op nywerheids
gebied. 1\laar intussen bet 'n 

Daar is nog 400,000 Duitse 
krygsgevangenes in Rusland. 

Daar word 175,000 Duitse 
vroue in Rusland aangebou. 

Daar is tussen 1,500,000 en 
1,700,000 lede van die Duitse 
weermag waarvan geen reken
skap gegee kan word nie. 

Daar is nog 3,000,000 Duitsers 
agter die Ystergordyn in 
Tjeggo-Siowakye, Hongarye en 
Roemenie, wat die Russe weier 
om vry te Jaat. 

En dan is Rusland voor op 
die wa in die V.V.O. om Suid
Afrika en ander Westerse 
moondhede aan te val oor die 
,verslawing van die koloniale 
volke." 

KOSTE VAN 
KONINGSKAP 

Die koningskap bet die skat
kis van Brittanje verlelle jaar 
clie som van £931,503 gekos. 
Hiervan is £511,715 uitbetaal 
aan toelae vir die koninklike 
familie en £419,788 vir die 
instanllhouding van die konink-
Jike buisboudings. · 

Die Koning bet 'n toelaag van 
£350,715 ontvang. Die toelaes 
van ander lede van die familie 
was: Koningin Mary: £70,000; 
Prinses Elizabeth: £40,000; 
die Hertog van Edinburgh: 
£10,000; die Hertog van Glou
cester: £35,000; en P.cinses Mar
garet: £6,000. 

Hierdie bedrae het uit die 
Britse skatkis gekom. Maar dis 
nie al inkomste van die konink
like familie nie. Die bedarg 
van die Koning se private for
tuin is 'n staatsgeheim. Dit 
word egter vermoed dat die be
drag etlike miljoene ponde be
dra. Dan besit die Koning ook 
nog private landgoedere, wat 
opgedeel is in klein plasies wat 
verhuur word. 

Dit strek tqt cer van die bui
dige koning dat hy beslis goed
koop !ewe in vergelyking met 
sommige van sy voorgangers. 

1 .,DIE O.B." wor<l gedruk deur Pro 
Ecclesta-Drukkery Beperk, Stellen
boeeh, vtr die etenaars en uttgewere: 
VOORSLAG (Edms.) Beperl<, Groote 
Kerkgebou 703. Poebut lUl, 
Kerkpleln. Kaapata4. 

Mnr. Ward Price, die 
bekende en vooraan
staande Engelse joerna
lis, is hoegenaamd nie 
belndruk d e u r die 
Colombo konferensie 
nie. Heeltemal die teen
dee}. 

Hy beskryf die konferensie 
as 'n ,aangename, gesellige by
enekoms" waar ministers ou 
vriendskappe kon hernu en nu
wes kon aangaan en waar bulle 
gemoedelik gedagtes kon wissel. 
Geen gemeenskaplike beleid het 
tevoorskyn gekom nie en daar 
sal ook geen konkrete bcslis
sings geneem word nie. 

SAMESPREKING 

die konferensie gelewer kan 
word is dat dit nog 'n keer be
wys bet dat samespreking voor
deliger is as briewewisseling. 
Na 'n week se samciSprekings 
het elkeen van die Statebonds
Iande se regerings o.ngetwyfeld 
'n helderder begrip van die an
der ledelande se standpunt as 
voorheen. 

Hy se dat die besprekings oor 
die Japanese Vredesverdrag, in 
afwesigbeid van <lie Verengide 
State van Amerika, berinner 
aan 'n man wat sonder 'n bruid 
wil trou. 

TWEE SAKE 

Mnr. Paul Sauer, Minister van 
Vervoer, wat Suid-Afrika op die 
konferensie verteenwoordig, het 
gese dat Suid-Afrika se belang
stelling in die Japanse Vredes-

Daar sal nie geskiedenis ge- verdrag beperk is tot twee sake: 
maak word op die Colombo- ~ om Japanese immigrante en 
konferensie nie! Trouens, dio goedkoop Japanese artikels uit 
vleiendste kommentaar wat oor Suid-Afrika te hou. 

Werkloosheid 
· Mnr. R. W. Blake, voorsitter 
van die Winkelwerkersvakbond, 
het op die jaarkongres van die 
vakbond gese, dat dit nou bo 
aile twyfel duidelik is dat 'n 
mate van werkloosheid in die 
komende maande gaan intree in 
die handel. Hy het gese dat 
die lewenskoste nog steoeds styg 
en dat devaluasie eenvoudig die 
laste van die werker vermeer
der het. 

Plaaslike Volksaksie Deur 
I 

Partypolitiek Bedreig 
Partypolitiek is besig 

om die Afrikanerfront 
in Bloemfontein, waar
mee die Engelse oor
heersing in die V ry
staatse hoofstad na 'n 
taai stt~yd verhreek is, 
tans te hedreig, na ver
neem word. 

Dio Aksiekomitee wat 'n aan
tal jare gelede gestig is met die 
doe! om die Afrikaner tot sy 
reg te laat kom in 'n stad waar 
hy die meerderheid bet, is by 
sy stigting so ver moontlik buite 
die partypolitiek gehou. In Ia
tere jare bet die neiging by 
sommige van sy lede ontwikkel 
om 'n bepaalde politieke party 

se onderstcune.rs te bevorder. 
Die gevolg is dat een van die 

stigters van die komitee, mnr. 
J. G. Benade, die uiters gewilde 
voormalige burgemeester van 
Bloemfontein, onlangs uit <lie 
komitee bedank bet. 1\lur. Be
nade het in 'n verklaring wat 
by uitgereik bet gese dat party
politick in stadsbesture beelte
mal misplaas is. 

IN Dm NOORDE 

Hierdie neiging wat in Bloem
fontein ontwikkel, herinner ook 
aan wat in die noorde aan die 
gang is. 

In Pretoria het die nie-party
politieke Federasie die Afrika
nerstryd met welslae gevoer, 
maar in die afgelope paar jaar 

is sy oorwinnings telekemaal in 
die H.N.P.-hoed gespelde in die 
pers waar· nooit nagelaat is om 
te meld dat die Federasie ,met 
die H.N.P. geassosiecr word" in 
teenstelling met die Civil 
League wat met die V.P. geas
sosieer sou wees. Hierdie asso
siasie van die H.N.P. met die 
Fe<lerasie bet baie daartoe by
gedra dat die jongste verkiesing 
teleurstellend vir die Afrikaners 
was, en dit bet op sy beurt aan
leiding daartoe gegee dat d ie 
H.N.P.-pers geeis bet dat die 
H.N.P. die verkiesings in Pre
toria moet oorneem. 

So is die partypolitiek besig 
om stelselmatig aile volksaksie 
vir homself op te eis en daar
moo alles te vernietig wat oor 
jare opgebou is. 

Gereglstreer : 
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